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                                                             BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO 
DEZ DE XUÑO  DE DOUS MIL DEZASEIS 
(160610) 
No Concello de Zas, o dez de xuño  de dous mil 
dezaseis, ás nove horas  e trinta e dous minutos 
minutos, reuníronse no salón de sesións 
habilitado para o efecto, baixo a presidencia do 
señor alcalde don Manuel Muíño Espasandín, 
coa asistencia da secretaria e dos señores 
concelleiros relacionados ao marxe; co obxecto 
de desenvolver unha sesión extraordinaria e 
urxente do Pleno, en base a Orde do día 
circulada e para o que foron legalmente 
convocados. 
A señora secretaria verifica que na primeira 
convocatoria existe quórum suficiente de 
constitución. 
Unha vez que a Presidencia abriu o acto, 
pasouse a tratar os asuntos comprendidos na 
Orde do día. 
 
Primeiro.- Acordos que procedan sobre a 
urxencia. 
O Alcalde sinala que a urxencia é pola 
modificación do plan económico financiero e 
polos estatutos da CMAT que teñen que ser 
aprobados antes do 28 de xuño. 
 Sometida a urxencia  a consideración do 
Pleno esta a aproba  por seis votos a favor ( don 

Manuel Muiño Espasandín,don Óscar Lema Romero,dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez,don Manuel Garcia Velo,don Jose Luis Velo Velo e dona María Pilar García 
García) e tres abstencións ( don José David Gomez Brandariz,don Juan Carlos Torres 
Vila,don José Cotelo Pardiñas) a urxencia da sesión. 
Segundo.- Aprobación do plan económico –financiero de data 8 de xuño de 
2016. 
Visto o Plan económico financieiro de 8 de xuño de 2016 que a continuación se expón: 
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DO CONCELLO DE ZAS PARA OS ANOS 2016-
2017 
1.  Orixe do desequilibrio.   
O orzamento do ano 2015 aprobouse en equilibrio, por un importe inicial, tanto en 
gastos como en ingresos de 3.255.750,95 euros, facéndose modificacións 
cuantitativas por importe de 1.208.789,14 €, acadando o total de créditos definitivos e 
previsións definitivas o importe de 4.464.540,09 euros.  
Dentro das modificacións de crédito deben destacarse as seguintes: O pleno do 
Concello, na sesión extraordinaria celebrada o día 12 de febrero de 2015 aprobou un 
créedtito extraordinario financiado con Remanente Líquido de Tesorería do ano 2014 
por importe de 676.390,09 euros para levar a cabo diversas obras que eran urxentes 
polo estado no que estaban. Todas estas inversión reunian os requisitos para ser 
consideradas financieiramente sostibles.  
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O dito crédito extraordinario 1P/2016, dende o punto de vista da estabilidade 
orzamentaria, fixo que, orzamentariamente incrementaronse os créditos do capítulo 6 
do estado de gastos, e pola banda dos ingresos o reflexo e no capítulo 8. Dito 
expediente, composto de varias obras, adxudicouse sendo o factor determinante o 
precio en todos os casos, co que o importe total das obrigas recoñecidas ascendeu a 
565.245,18 euros. Cabe sinalar que nun dos proxectos, consecuencia de erros de 
medición, o importe total foi 17.229,94 euros superior. Os ditos recursos foron do 
orzamento corrente.  
Polo tanto, si “descontamos” esas obrigas, que financieramente foron financiadas cun 
recurso finacieiro derivado dun “aforro propio”, o resultado do informe de evaluación, 
axustes incluídos (teñase en conta que de devolución da PIE 2013 hai un axuste en 
termos de contabilidade nacional de -123.911,91) sería de positivo en 111.115,18 (- 
454.130,00 + 565.245,18).  
Polo tanto, parece xustificado o motivo do incumplimento do principio de estabilidade 
orzamentaria.  
En canto a regra de gasto, debe sinalarse o seguinte: alén da modificación de crédito 
xa sinalada, levaronse a cabo outras dous que tamén afectan a estabilidade, e que por 
non entrar no concepto de inversións financieiramente sostibles non se han 
descontado no informe de evaluación.  
Así, a modificación de créditos 1A/2016, aprobada por Decreto de data 29 de Xaneiro 
de 2015 consistiu en un incorporación de remanentes de crédito dos peóns 
perceptores de risga, financiado con remanente de tesourería afectado, consecuencia 
de que a Xunta de Galicia, quien subvencionou dita contratación, ingresou o total da 
subvención no ano 2014, pero a contratación rematou no ano 2015. O importe de dita 
modificación financiada con Remanente de Tesourería afectado foi de 5.222,30 euros.  
Doutra banda, e tamén por Decreto de Alcaldía, de data 3 de febreiro de 2015, 
aprobouse a modificación de créditos 2A/2016 consistente nunha incorporación de 
remanentes de crédito para distintas obras, financiadas neste caso con compromisos 
firmes de aportación e con Remanente líquido de tesourería para gastos xerais pola 
parte non cuberta polos mesmos. O importe financiado con Remanente liquido de 
tesourería foi de 15.982,02 €.  
E decir, consecuencia das incorporacións de remanentes incrementouse o capítulo 8 
de ingresos en 21.204,32 euros, que pola banda dos gastos tiveron reflexo nos 
capítulos un ao 6.   
Polo tanto, o incumprimento da regra de gasto tamén deriva en boa parte da 
financiación de modificacións de crédito, xa que o erro de medición que se asumiu con 
cargo ao orzamento (17.229,94 euros) corrente proviña do crédito extraordinario, e 
ademaís, deben terse en conta estas dous modificacións derivadas da incorporación 
de remanentes de crédito financiadas con remanente de tesourería, tanto afectado 
como xeral, por importe total de 21.204,32.  Se temos en conta o anterior, o 
incumprimento da regra de gasto, non derivado da incorporación de remanentes sería 
de -11.678,87 
Ademáis, con cargo ao orzamento do ano 2015 abonouse o importe correspondente a 
unha parte da paga extraordinaria deixada de percibir polos empregados públicos no 
ano 2012 que ascendiu a 7.048,00 euros, e por parte de Agader, concediuse unha 
subvención para o finanzamento da obra MCR en diversos lugares (PEIN) por importe 
de 98.808,00 euros, e finalmente ingresou 94.476,48 euros, asumindose tamén esa 
diferencia 4.331,52 euros, con cargo aos recursos propios do Concello.  
Se temos en conta as circunstancias anteriores, o resultado e prácticamente de 
cumprimento da mesma. E decir, que o incumprimento da regra de gasto non é debida 
a necesidades estructurais, senon a circunstancias puramente excepcionais, e na sua 
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maior parte a utilización do remanente de tesoureria para financiar modificacións de 
crédito.  
Se unimos a orixe do desequilibrio a situación económica-financieira do Concello, 
xustificase a solución a adoptar. Así, e se analizamos a principiasi magnitudes 
orzamentarias dos tres últimos ano temos:    
Se comparamos os ingresos correntes do Concello (capítulos un a cinco) do estado de 
ingresos, con gastos correntes (capítulos un a catro) dos tres últimos anos temos:  

ANO 2013 2014 2015 

Ingresos correntes 2.853.883,97 
 

3.113.646,52 
 

2.718.534,80 

Gastos correntes 2.134.309,25 
 

2.213.516,08 
 

2.267.659,40 

Diferencia + 719.574,72 + 900.130,44 + 450.875,40 

 
Da comparativa anterior observase que a diferencia entre os gastos correntes e os 
ingresos correntes do Concello e positiva os tres anos, e que se ben no útlimo 
exercicio foi inferior que nos anteriores, ainda é significativa.  
E dicir, que os ingresos correntes do Concello son suficientes para facer fronte aos 
gastos correntes, e levar a cabo inversión na parte non financiada por outras 
Administracións, e ter remanentes de teosurería para gastos xerais positivos e tamén 
importantes como se amosa na seguinte taboa: 
  

ANO 2013 2014 2015 

Remanente de Tesourería Total 2.059.435,14 2.771.174,32 2.365.841,61 

Remanente liquido de 
tesourería para gastos xerais 

1.358.106,46 2.148.528,88 1.788.230,21 

  
En  canto aos resultados orzamentarios dos tres últimos anos temos o seguinte:  

 ANO 2013 2014 2015 

Resultado orzamentario antes de 
axustes 

321.544,28 691.509,69 -405.357,87 

Resultado orzamentario axustado 472.132,18 669.684,49 284.705,10 

 
Polo tanto, a evolución tendencial dos ingresos e gastos do Concello, así como do 
Remanente líquido de Tesourería, e do resultado orzamentario e positiva e estable se 
non se ten en conta o efecto derivado do crédito extraordinario.  
2. Medidas a adoptar: 
Unha vez analizada a situación a 31 de decembro de 2015, e constatado que o 
incumprimento do principio de estabilidade orzamentaria deriva da financiación de 
unha modificación de crédito con remanente liquido de tesoureria do ano anterior, e 
que o incumprimento da regra de gasto deriva tamén en boa medida da modificación 
de créditos con remanentes, cabe traer a colación a resposta da subdirección xeral de 
estudios e financiación das entidades locais  do Ministerio de Facenda e 
Administracións Púbicas,ante deiversas cuestión plantexadas pola Excma. Deputación 
Provincial de Málaga, de data 17 de abril de 2013, ou a resposta da  Intervención Xeral 
da Administración do Estado a unha Consulta formulada polo Colexio de Secretarios, 
Interventores e Tesoureiros de Adminsitración Local ante o observatorio de 
establilidade presupuestaria en data 17 de maio de 2013. Resumidamente:  
  “(…) 
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El remanente de tesorería se configura como un ingreso financiero cuya utilización 
exige la tramitación de un expediente de modificación presupuestaria para destinarlo a 
la financiación del fin impuesto por una norma con rango de ley de forma que, si 
financia gastos de carácter no financiero, dará lugar necesariamente a un 
incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y, posiblemente, el límite 
fijado por la regla de gasto.”  
(…) 
“La citada ley organica 2/2012, de 27 de abril, dispone en su art. 21 que en caso de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, la 
entidad local deberá aprobar un plan económico financiero que permita en un año 
alcanzar tales objetivos.  
Considerando lo expuesto, la utilización del remante de tesorería, tanto el afectado 
como el general, para financiar gasto no financiero, exigirá la aprobación de un plan 
económico financiero, puesto que, conforme a la normativa actual genera inestabilidad 
presupuestaria en el momento de ejecutar la modificación presupuestaria, aunque 
nunca con motivo de la aprobación del presupuesto y, posiblemente, también de lugar 
a un incumplimiento de la regla de gasto. “ 
(…) 
El remanente de tesorería, aun cuando se configura contablemente como un activo 
financiero, su naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad local en 
un ejercicio como consecuencia del desfase entre la ejecución de unos ingresos 
presupuestarios y las obligaciones reconocidas a las que están afectados de forma tal 
que ese ahorro habrá de ser utilizado como fuente de financiación de las obligaciones 
de ejercicios posteriores a aquel en el que se obtuvo. 
En consecuencia, no cabe admitir que la utilización del remanente de tesorería 
afectado por una entidad local sea determinante de una situación de déficit estructural, 
es más, habría de identificarse con una situación de superávit presupuestario en el 
momento de la liquidación del presupuesto. 
Sentada la naturaleza del remanente de tesorería afectado cabe entender que sus 
efectos sobre la situación económico financiera de una entidad local en nada coinciden 
con los derivados de otros recursos financieros que exigen un reembolso de las 
cantidades recibidas y por ello parece lógico que el tipo de medidas a implementar en 
el plan económico financiero deban acomodarse a la situación descrita. 
La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la imposibilidad de 
admitirse, como medida del plan para corregir el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, la no utilización del remanente de tesorería de carácter 
afectado por la ya citada obligación legal de su utilización. 
Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, incumplidos por la 
utilización del remanente de tesorería afectado se lograría con la simple aprobación 
del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario y 
dentro del límite de variación del gasto computable, sin necesidad de medida 
estructural alguna dada la naturaleza del remanente de tesorería afectado en el ámbito 
de la Administración local. 
En ese contexto, la entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico 
financiero que se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos de 
contabilidad nacional y a recoger aquella medida.” 
Non obstante o anterior, o art. 21.1 da Lei órganica de estabilidade orzamentaria e 
sostenibilidade financieira, sinala que o plan económico-financieiro conterá as medidas 
para o ano en curso e o seguinte, e decir, que ainda que se prevea recuperar o 
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equilibrio e cumprir a regra de gasto no presente ano, tamén debe ter as medidas para 
o ano 2017.  
Polo tanto, e dada a orixe do desequilibrio, as medidas a adoptar serían:  
ANO 2016: no presente ano non se financiarán modificacions de crédito con RLT nin 
afectado nin para gastos xerais, e elaborarase o orzamento do ano 2016 cumprindo 
cos obxetivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto, axustando o gasto de 
maneira que a 31 de decembro de 2016 haberanse cumprido os citados obxetivos.  
ANO 2017: elaborarse e aprobarse o orzamento do ano 2017 cumprindo cos obxetivos 
de estabalidade orzamentaria, e regra de gasto, de maneira que a 31 de decembro de 
2017 tamén deberán cumprirse os citados obxetivos.  
  3. Conclusións 
Analizadas as causas do incumplimiento que levaron á necesidade de aprobar o 
presente Plan Económico-Financiero, e analizada a situación económica da 
Corporación derivada da liquidación do orzamento do ano, as magnitudes 
presupuestarias son claramente positivas: disponse dun considerable Remanente de 
Tesorería paga Gastos Xerais e de un Aforro Neto Positivo, e a evolución tendencial 
dos ingresos e gastos arroxa diferencias positivas.  
Incumplese o principio de estabilidade orzamentaria e a regra de gasto derivada da 
liquidación do ano 2015, o que motiva a elaboración do presente plan económico-
financieiro, cuxa medida correctora consiste na aprobación do orzamento municipal 
para o exercicio 2016 cumprindo cos obxetivos de estabilidade orzamentaria e regra 
de gasto. As medidas adoptadas garantizarán o cumprimento dos mesmos na 
liquidación do exercicio 2016. En Zas, a 8  de xuño de 2016,O Alcalde,Asdo.- Manuel 
Muíño Espasandín 
O alcalde presenta a seguinte: 
 PROPOSTA 
Vista a liquidación do exercicio orzamentario 2015, e visto que según o informe da 
Interventora municipal de data 26 de abril de 2016, de evaluación do principio de 
estabilidade orzamentaria,e da regra de gasto e o límite de debeda da liquidación do 
orzamento, se constata un incumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e 
da regra de gasto, 
Visto o Plan económico –financiero de data 25 de maio de 2016 incorporado ao 
expediente e visto o informe de intervención de fecha 25 de maio de 2016 sobre o 
mesmo, 
Tendo en conta que no dito plan debe conterse necesariamente as medidas do ano en 
curso e o seguinte, ainda que a situación se corrixa no primeiro ano, 
E dado que no plan de 25 de xuño non se mencionaba expresamente o ano 2017, 
incorporase un novo Plan económico-financiero de data 8 de xuño de 2016, que e o 
plan de 25 de maio ,incorporando os anos 2016 e 2017, 
Considerando o exposto,PROPONSE 
PRIMEIRO.Aprobar o plan económico –financiero de data 8 de xuño de 2016. 
SEGUNDO.Dar traslado do informe de intervención de evaluación citado e o plan 
económico financiero á Consellería de Facenda da Xunta de Galicia,Dirección Xeral de 
Política Financiera e Tesouro 
TERCEIRO.Dar traslado do plan á comisión nacional de Administración local e lle sexa 
dada a publicidade prevista para os orzamentos.En zas,a 8 de xuño de 2016.O 
Alcalde,Asdo.Manuel Muiño Espasandín” 
Sometida o asunto a consideración do Pleno esta a aproba  por seis votos a favor ( 
don Manuel Muiño Espasandín,don Óscar Lema Romero,dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez,don Manuel Garcia Velo,don Jose Luis Velo Velo e dona María Pilar García 
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García) e tres abstencións ( don José David Gomez Brandariz,don Juan Carlos Torres 
Vila,don José Cotelo Pardiñas) a proposta exposta. 
Terceiro.- Acordos que procedan sobre a Asociación Neria 
“PROPOSTA  
A situación económica que presenta a asociación Neria, con unha importante débeda 
e con notificacións de embargo de cuotas de diferentes administracións públicas que 
están chegando aos concellos que formamos parte da asociación, está levando a esta 
a unha situación de asfixia económica, que provoca, a súa vez,  a paralise e 
inactividade da asociación. 
Este grupo de Goberno está convencido que unha asociación coma Neria é necesaria 
e convinte para a costa da Morte. Neria foi un factor importante e fundamental para a 
consecución de moitas inversións fundamentais para o desenvolvemento da nosa 
comarca. 
Este concello foi un dos socios fundadores da asociación Neria cumprindo fielmente 
coas súas obrigas económicas coa entidade, incluso no ano 2015 a cuota de socio tivo 
que ingresarse na facenda pública. 
Por todo isto, este grupo de goberno vese na obriga de adoptar unha decisión moi 
dolorosa e seguramente inxusta, que é a de abandonar a asociación. Ao mesmo 
tempo, queremos reiterar o noso compromiso na procura de solucións para a 
asociación Neria, tamén o convencemento de que unha asociación comarcal deste 
tipo é necesaria para a defensa dos intereses da Costa da Morte.  
Primeiro: Darse de baixa como socio integrante da Asociación Neria cos efectos 
económicos inherentes a este acto. 
Segundo: Trasladar a Asociación Neria o presente acordo.Zas, 8 de xuño de 2016.O 
alcalde,Manuel Muiño Espasandín “ 
Sometida o asunto a consideración do Pleno esta a aproba  por unanimidade dos 
presentes a proposta de alcaldía anteriormente transcrita. 
Cuarto.- Acordos que procedan sobre a CMAT (Costa da Morte Asociación de 
Turismo) 
PROPOSTA 
Visto o acordo de sesión ordinaria de Pleno de 28/03/2014 polo que o Concello de Zas 
manifesta a sua vontade de adherise á futura CMAT ( Costa da Morte Asociación de 
Turismo)  
Vista a acta fundacional asinada o 26/02/2015 polos Concellos de Cabanas de 
Bergantiños,Camariñas,Cee,Dumbria,Fisterra,Laracha,Laxa,Malpica,Mazaricos,Muxia,
Ponteceso,Vimianzo,Zas e a asociación de profesionales turísticos de Costa da Morte. 
 Vistos os EE (RE 727/16)  que a continuación se transcriben: ESTATUTOS 
CAPÍTULO 1 
DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO E ÁMBITO 
Artigo 1. Coa denominación - CMAT (COSTA DA MORTE ASOCIACIÓN DE 
TURISMO)- constitúese unha ASOCIACIÓN ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, e normas complementarias, con personalidade xurídica e plena capacidade 
de obrar, carecendo de ánimo de lucro. 
Os beneficios que obteña por calquera concepto destinaranse exclusivamente ao 
cumprimento dos fins da asociación, sen que se poidan repartir entre os/as 
asociados/as nin outras persoas físicas ou xurídicas con fins lucrativos. 
Artigo 2. Esta Asociación constitúese por tempo indefinido. 
Artigo  3. A  Asociación  constitúese  con  finalidade  de  ser  o  núcleo  de  
integración  e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, sociais e 
económicos, tanto públicos  como  privados,  interesados  en  promover  o  
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desenvolvemento  do  territorio  de actuación, en materia turística, para conseguir os 
seguintes fins: 
a)   Promocionar o destino turístico COSTA DA MORTE. 
b)   Mellorar  a  calidade  e  a  innovación  permanentemente en  servizos  e  produtos 
turísticos, desenvolvéndoos con criterios de sustentabilidade. 
c)   Consolidar  e  ampliar  a  oferta  cara  aos  segmentos  con  maior  potencial  de 
crecemento do turismo COSTA DA MORTE para afrontar con éxito o 
desenvolvemento global do sector da comarca. 
d)   Fortalecer e ampliar a oferta turística da COSTA DA MORTE para afrontar con 
garantías os retos e oportunidades dos segmentos turísticos consolidados. 
e)   A Asociación ten así mesmo como fin contribuír ao desenvolvemento económico e 
social na súa zona de actuación, facilitando unha estrutura de concertación, 
cooperación, asesoramento e apoio directo que lle permita: 
- Recadar a colaboración dos poderes públicos, suscitar a materialización e proxectos 
de desenvolvemento turístico no marco das convocatorias de ámbito autonómico, 
estatal e da Unión Europea. 
- Participar naquelas iniciativas e programas locais, autonómicos, estatais ou 
comunitarios que se convoquen que poidan ser de interese para a asociación 
Artigo 4.  Para o  cumprimento destes fins  poderíanse realizar, entre outras, as  
seguintes actividades: 
a)   Edición de catálogos e material promocional en varios idiomas. 
b)   Promoción entre tour-operadores para dar a coñecer a oferta existente no destino 
turístico a través do reparto de material promocional e “Fan-Trips”. 
c)   Asistir a feiras turísticas estatais e internacionais. 
d)   Garantir a presenza en medios a través da inserción de anuncios en medios de 
comunicación de masas e publicacións especializadas estatais e internacionais. 
e)   Invitar a xornalistas especializados e outros prescritores de repercusión mediática. 
f) Completar a información recollida na páxina web. 
g)   Promover unha oferta de calidade en aloxamentos e restauración a través da 
formación do empresariado (calidade, Internet, etc.). 
h)   Poñer en marcha e incentivar a creación de paquetes turísticos multiempresa. 
i) Promover unha oferta diversa a través do apoio á creación de empresas 
turísticas. 
j) Mellorar  a  cualificación  do  persoal  e  promover  o  emprego  estable  no  
sector turístico. 
k)   Concienciar a poboación comarcal sobre a importancia do turismo na COSTA DA 
MORTE 
l) Desenvolver unha actividade turística con criterios de sustentabilidade e 
respecto ao Medio Ambiente. 
m)  Ampliar o número de visitantes da COSTA DA MORTE grazas ao turismo provinte 
doutras áreas de Galicia. 
n)   Desenvolver as posibilidades do turismo mariñeiro, natural e cultural. 
o)   Potenciar  COSTA  DA  MORTE  como  destino  de  “city  breaks”(visita de  fin  de 
semana). 
p)   Promover o desenvolvemento doutros segmentos (turismo de aventura, familiar, 
etc) 
q)   Fortalecemento e posta en valor da oferta patrimonial e cultural da COSTA DA 
MORTE. 
r) Ampliar e diversificar a oferta cultural baseada no patrimonio inmaterial. 
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s)   Para o cumprimento dos seus fins, a Asociación CMAT desenvolverá calquera 
actividade que contribúa á consecución dos fins fundacionais, por si mesma ou coa 
axuda ou colaboración de entidades ou institucións públicas ou privadas. 
Artigo 5. A Asociación establece o seu domicilio en Lugar de Lires nº 82, CP 15270 –
Concello de Cee, Provincia de A Coruña. Sen que o traslado do mesmo, acordado por 
Asemblea Xeral e dentro do ámbito de actuación da Asociación, supoña a alteración 
do presentes Estatutos. Mediante  acordo  da  Xunta  Directiva,  poderán  ser  creados  
locais  sociais  no  territorio  de actuación. O ámbito territorial  delimítao o Xeodestino 
Costa da Morte, que está integrado por 
17 concellos: A Laracha, Carballo, Coristanco, Zas, Vimianzo, Dumbría, Camariñas, 
Muxía, Cee, Fisterra, Corcubión, Carnota, Mazaricos, Cabana de Bergantiños, Laxe, 
Ponteceso e Malpica, dentro da Provincia da Coruña. 
O mapa dos xeodestinos preséntao a Xunta de Galicia, segundo a estratexia de 
planificación establecida no Plan de Acción do Turismo 2010-2013. 
CAPÍTULO II 
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
Artigo 6. A Xunta Directiva é o órgano reitor da Asociación. Na súa actuación 
someterase ás directrices que lle sinale a Asemblea Xeral, debendo cumprimentar os 
seus acordos, e terá as facultades que se conceden nos presentes Estatutos e no 
Regulamento de Réxime Interior. 
A asociación será xestionada e representada por unha Xunta Directiva formada por: 
un/unha presidente/a, un/unha vicepresidente/a, un/unha secretario/a e un/unha 
tesoureiro/a e vogais no seu caso, e estará composta por un mínimo de 5 membros e 
un máximo de 7. Todos os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán gratuítos. 
Estes serán designados e revogados pola Asemblea Xeral e o seu mandato terá unha 
duración de dous anos. A renovación farase pola metade cada dous anos, para 
permitir unha continuación progresiva e non traumática da xestión da asociación, 
sendo reelixibles os membros saíntes. 
- En caso de vacante por renuncia ou dimisión, a Xunta Directiva pode completarse 
por si mesma, nomeando substituto con carácter provisional que, na seguinte 
Asemblea Xeral, deberá ser confirmado nas súas funcións para poder continuar. 
- Para os membros da Xunta Directiva 5 faltas de asistencia consecutivas e non 
xustificadas ás reunións da mesma poderán ser causa do seu cese. 
6.1 A Xunta Directiva será o órgano competente para interpretar os preceptos contidos 
nos presentes Estatutos e cubrir as súas lagoas, sempre someténdose á normativa 
legal 
vixente en materia de Asociacións. Os presentes Estatutos serán cumpridos mediante 
os acordos que validamente adopte a Xunta Directiva. 
Artigo 7. Os membros da Xunta Directiva poderán causar baixa por renuncia 
voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva, por incumprimento das obrigas 
que tiveran encomendadas ou por expiración do mandato. 
Artigo 8. Os membros da Xunta Directiva que esgotaran o prazo para o cal foron 
elixidos, continuarán ostentando os seus cargos ata o momento en que se produza a 
aceptación dos que os substitúan. 
Artigo 9. A Xunta Directiva reunirase cantas veces o determine o/a seu/súa 
presidente/a e a iniciativa ou petición de calquera dos seus membros. Quedará 
constituída cando asista a Página 8 de 12 
metade máis un dos seus membros e para que os seus acordos sexan válidos 
deberán ser tomados por maioría de votos. Poderán participar nas reunións da Xunta 
Directiva, con voz pero sen voto, técnicos municipais, (interventor/a, secretario/a, etc), 



  

Páxina 9 de 12 
 

ou calquera outro persoal especializado na materia que se vaia a tratar cando fose 
necesario. No caso de empate, o voto do/a presidente/a será de calidade. 
Artigo 10. Facultades da Xunta Directiva: 
As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral, a todos os actos 
propios das finalidades da Asociación, sempre que non se requira, segundo estes 
estatutos, autorización expresa da Asemblea Xeral. 
Son facultades particulares da Xunta Directiva: 
a)   Dirixir  as  actividades sociais  e  levar  a  xestión económica e  administrativa da 
Asociación, acordando realizar os oportunos contratos e actos. b)   Executar os 
acordos da Asemblea Xeral. 
c)   Formular e someter á aprobación da Asemblea Xeral os balances e as contas 
anuais. 
d)   Resolver sobre a admisión de novos/as asociados/as. 
e)   Nomear delegados/as para algunha determinada actividade da Asociación. 
f) Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asemblea 
Xeral de socios e socias. 
Artigo 11. O/a presidente/a terá as seguintes atribucións: representar legalmente á 
Asociación ante toda clase de organismos públicos ou privados; convocar, presidir e 
levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, así como dirixir 
as deliberacións dunha e outra; ordenar pagos e autorizar coa súa firma os 
documentos, actas e correspondencia; adoptar calquera medida urxente que  a  boa  
marcha da  Asociación aconselle ou  que no desenvolvemento das súas actividades 
resulte necesaria ou conveniente, sen prexuízo de dar conta posteriormente á Xunta 
Directiva. 
Artigo 12. O/a vicepresidente/a substituirá ao/á Presidente/a en ausencia deste/a, 
motivada por enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas atribucións que 
el/ela. 
Artigo 13. O/a secretario/a terá a cargo a dirección dos traballos puramente 
administrativos da Asociación, expedirá certificacións, levará os libros da Asociación 
legalmente establecidos e o arquivo de asociados/as, e custodiará a documentación 
da entidade, facendo que se cursen as comunicacións sobre designación de Xuntas 
Directivas e demais acordos sociais inscritibles nos Rexistros correspondentes, así 
como o cumprimento das obrigas documentais nos termos que legalmente 
correspondan. 
Artigo 14. O/a tesoureiro/a recadará e custodiará os fondos pertencentes á Asociación 
e dará cumprimento ás ordes de pago que expida o/a Presidente/a. 
Artigo 15. Os/as vogais terán as obrigas propias do seu cargo como membros da 
Xunta Directiva, así como as que nazan das delegacións ou comisións de traballo que 
a propia Xunta lles encomende. 
Artigo 16. As vacantes nos cargos que se puideran producir durante o mandato de 
calquera dos membros da Xunta Directiva, serán cubertas provisionalmente entre ditos 
membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral convocada ao efecto. 
CAPÍTULO III ASEMBLEA XERAL 
Artigo 17. A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación e estará 
integrada por todos/as os/as asociados/as. Non poderán ser obxecto de discusión nin 
votación aquelas cuestións que non estean previamente fixadas na orde do día. Cada 
membro poderá votar en nome propio e no de calquera outro que lle outorgue a súa 
representación, considerándose a efectos do quórum da Asemblea que o 
representado está presente. Non poderá outorgarse a cada membro máis dunha 
representación. 
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Artigo 18.  As  reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. A 
ordinaria celebrarase unha vez ao ano dentro dos catro meses seguintes ao peche do 
exercicio; as extraordinarias celebraranse cando as circunstancias o aconsellen, a 
xuízo do/a presidente/a cando a Xunta Directiva o acorde ou cando o propoña por 
escrito unha décima parte dos/as asociados/as. Nas reunións ordinarias poderanse 
incluír novos puntos na orde do día por iniciativa do/a Presidente/a ou dun terzo dos/as 
asociados/as previa ratificación por maioría, antes de iniciar o primeiro punto. 
Artigo 19. As convocatorias das Asembleas Xerais realizaranse por escrito expresando 
o lugar, día e hora da reunión, así como a orde do día con expresión concreta dos 
asuntos a tratar. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da 
Asemblea, en primeira convocatoria, terán que mediar polo menos quince días, 
podendo así mesmo facerse constar se procedese a data e hora na que se reunirá a 
Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e  outra poida mediar un 
prazo inferior a unha hora.  Por razóns de urxencia xustificada, poderán reducirse os 
prazos no que respecta á convocatoria das Asembleas Xerais extraordinarias 
Artigo 20. As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 
validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela a maioría 
dos/as asociados/as con dereito a voto, e, en segunda convocatoria, cando concorra 
como mínimo un terzo dos/as asociados/as con dereito a voto. 
Os acordos tomaranse por maioría simple das persoas presentes ou representadas 
cando os votos afirmativos superen os negativos, non sendo computables a estes 
efectos os votos nulos, en branco, nin as abstencións. 
Será necesario maioría cualificada dos/as socios/as, que resultará cando os votos 
afirmativos superen a metade desta, para: 
a) Disolución da entidade. 
b) Modificación de Estatutos. 
c) Disposición ou alleamento de bens integrantes do inmobilizado. 
d) Establecemento de dietas e de compensacións de gastos dos membros do órgano 
de representación. 
Artigo 21. Son facultades da Asemblea Xeral: 
a)   Aprobar a xestión da Xunta Directiva. b)   Examinar e aprobar as contas anuais. c)   
Elixir os membros da Xunta Directiva. 
d)   Aprobar os proxectos presentados pola Xunta Directiva. e)   Fixar as cotas 
ordinarias ou extraordinarias. 
f) Disolver a Asociación. g)   Modificar os Estatutos. 
h)   Dispoñer o alleamento dos bens. 
i) Calquera outra cousa que non sexa competencia atribuída a outro órgano 
social. j) Aprobar a solicitude da declaración de utilidade pública. 
 
Artigo 22. Requiren acordo da Asemblea Xeral Extraordinaria convocada ao efecto: 
a)   Modificación dos estatutos. b)   Disolución da Asociación. 
CAPÍTULO IV SOCIOS/AS 
Artigo 23. Poderán pertencer á Asociación os concellos e aquelas persoas xurídicas 
de agrupación, federación ou confederación de empresas hostaleiras ou turísticas, 
cuxo ámbito de actuación abarque a totalidade do Xeodestino, que teñan presenza na 
maioría dos concellos deste  territorio  e  que  teñan  interese  no  desenvolvemento 
dos  fins  da  Asociación  ou  os concellos pertencentes ao territorio. 
A solicitude de ingreso farase mediante un escrito, dirixido ao/á presidente/a, no que 
se manifeste a vontade expresa de adherirse á asociación e o compromiso coa 
consecución dos fins  estatutarios. Debe  achegar  ademais  acordo  do  órgano  
competente  da  entidade  que exprese a vontade de ser asociado e a persoa que o/a 
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representará na asociación. A solicitude trasladarase á Xunta Directiva que deberá 
resolver nun prazo non superior a dous meses desde  a  súa  recepción.  A  Xunta  
Directiva  poderá  solicitar  canta  documentación  estime oportuna para a resolución 
do ingreso. 
Artigo 24. Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de socios/as: 
a) Fundadores/as, que serán aqueles/as que participen no acto de constitución da 
Asociación. 
b) De número, que serán os/as que ingresen despois da constitución da 
Asociación. Artigo 25. Os/as socios/as causarán baixa por algunha das causas 
seguintes: 
a)   Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva. b)   Por 
incumprimento das obrigas económicas. 
c)   Por lesión dos fins da Asociación. 
d)   Por incumprimento dos deberes inherentes ao seu carácter de membro. 
No casos comprendidos nos apartados b), c) e d) correspóndelle á Xunta Directiva 
acordar a separación do membro, previa instrucción dun expediente no que se dará 
audiencia ao/á interesado/a. A baixa na asociación, non eximirá do cumprimento das 
obrigas e compromisos de calquera natureza que o/a socio/a tivese pendente. 
Artigo 26. Os/as socios/as de número e fundadores/as terán os seguintes dereitos: 
a)   Tomar parte en cantas actividades organice a Asociación en cumprimento dos 
seus fins. 
b)   Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Asociación poida obter. c)
 Participar nas Asembleas con voz e voto. 
d)   Ser electores/as e elixibles para os cargos directivos. 
e)   Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación. 
f) Facer suxestións aos membros da Xunta Directiva en orde ao mellor 
cumprimento dos fins da Asociación. 
Artigo 27. Os/as socios/as fundadores/as e de número terán as seguintes obrigas: 
 
a)   Cumprir os presentes Estatutos e os acordos válidos das Asembleas e da Xunta 
Directiva. 
b)   Aboar as cotas que se fixen. 
c) Asistir ás Asembleas e demais actos que se organicen. 
d)   Desempeñar, no seu caso, as obrigas inherentes ao cargo que ocupen. 
CAPÍTULO V 
DOS RECURSOS E DO PATRIMONIO 
Artigo 28. Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos fins e 
actividades da 
Asociación serán os seguintes: 
a)   As cotas de socios/as, periódicas ou extraordinarias, que aprobe a Xunta Xeral. 
b)   As subvencións, legados ou herdanzas que se puidesen recibir de forma legal por 
parte dos/as asociados/as ou de terceiras persoas. 
c)   Calquera outro recurso lícito. 
Artigo 29. A asociación no momento de constitución carece de Fondo Social. 
Artigo 30. O exercicio asociativo e económico será anual e o seu peche terá lugar o 31 
de decembro de cada ano. 
CAPÍTULO VI DISOLUCIÓN 
Artigo 31. Disolverase voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral 
Extraordinaria, convocada ao efecto, con arranxo ao disposto no art. 20 dos presentes 
estatutos. 
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Artigo 32. No caso de disolución, nomearase unha comisión liquidadora, a cal, unha 
vez extinguidas as débedas, se existise sobrante líquido destinarao para fins que non 
desvirtúen a súa natureza non lucrativa. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
En todo canto non estea previsto nos presentes estatutos aplicarase a vixente Lei 
Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, e as disposicións 
complementarias. 
En------------------------------------------a,------------de--------------------de 20------ 
SINATURAS.” 
Na Orde do dia desta sesión figura a proposta do acordo da saida da asociación Neria. 
Nas Bases de execución do orzamento de 2015 figura a cantidade de 1200€  con 
cargo a partida orzamentaria 920.489.00 para o pago da cuota anual de  Neria e  
2103,54€ con cargo a mesma partida para o plan de drogodependencias xestionado 
pola asociación Neria. 
Coa saida do Concello da citada asociación, estas cantidades poderían destinarse a 
pagar as futuras cuotas da CMAT cumprindo cos principios de estabilidade 
orzamentaria e sostenibilidade financiera posto que non se asumen mais compromisos 
de gasto. 
Considerando o anteriormente exposto, vistos os desfavorables de secretaria e 
intervención de  oito de xullo de dous mil dezaseis, en uso das competencias que 
confire o pleno o art. 22.2. LBRL, acordo: 
Primero: Aprobar a constitución da asociación” CMAT( Costa da Morte Asociación de 
Turismo)” de conformidade co Acta Fundacional de data 26/05/2015, así como os 
Estatutos que rexirán a mesma  
Segundo.Autorizar a consignar no Orzamentos con cargo o capítulo 4 do Estado de 
gastos o importe correspondente a cuota anual e facultar o alcalde,de ser o caso, a 
realizar as modificacións de crédito oportunas. 
Terceiro:Remitir o presente acordo á asociación ós efectos oportunosZas , 8 de xuño 
de 2016.O Alcalde,Manuel Muiño Espasandin 
Sometida o asunto a consideración do Pleno esta a aproba  por unanimidade dos 
presentes a proposta de alcaldía anteriormente transcrita. 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as nove 
horas e corenta e un minutos do día da data, do que se estende a presente acta, que 
eu, a secretaria, certifico e asino, autorizando a mesma, xunto co señor alcalde. 


